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1 Inledning 
 

I denna avhandling undersöker jag den svenska översättningen av Miika Nousiainens 

roman Vadelmavenepakolainen1 (2007). Romanens originalspråk är finska och den 

har översatts till svenska år 2009 av Mårten Westö. Jag undersöker särskilt olika 

översättningsval eller översättningsstrategier som har använts i översättningen av de 

kulturbundna elementen från finska till svenska. Mest uppmärksamhet fäster jag till 

de ställen där det finns innehållsmässiga förändringar i översättningen på grund av 

särskilt svenska eller finska teman som anpassats till den sverigesvenska läsaren och 

sätter speciell uppmärksamhet på översättningen av de kulturbundna elementen 

enligt den indelningen som Nedergaard-Larsen (1993) gör, dvs. indelning in i fyra 

undergrupper som är geografi, historia, samhälle och kultur.  

Nousiainens Vadelmavenepakolainen är en roman om en finsk man 

som inte vill vara en finne utan känner att han borde ha varit född som en svensk 

man. Därefter finns det många svenska och finska kulturbundna element i romanen. 

Romanen utkom som svensk översättning översatt av Mårten Westö år 2009. 

Vadelmavenepakolainen är skriven av en finsk författare med finländska och 

finskspråkiga läsare som den tänkta målgruppen, och man kan anta att det finns 

sådana (särskilt finska) detaljer i källtexten vilka som sådana inte kan förstås av den 

sverigesvenska läsaren. Också ställen med hänvisningar till det svenska kan behöva 

formuleras olikt i den svenska översättningen.     

Översättningen måste alltid anpassas till den tänkta målgruppen och 

därmed även kulturen av den tänkta målgruppen. Kulturskillnaderna mellan Finland 

och Sverige kan anses inte vara påfallande stora men även små skillnader i 

målpublikens realitet kan påverka översättares val i anpassningen av översättningen 

enligt målpublikens krav. Som Cordero (1984:473) påpekar kan kulturbundna 

 
1 sv. Hallonbåtsflyktingen (2009) 
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element som är svåra att översätta också finnas i källtexter från kulturer som ligger 

nära målkulturen.   

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna avhandling är att analysera vilka översättningsstrategier2 

(translation strategies, se Williams & Chesterman 2002:6) det används i romanen 

Vadelmavenepakolainen vid översättning av kulturspecifika fenomen för att anpassa 

texten till den svenska målgruppen. Översättningsstrategierna undersöker jag med 

utgångspunkt i olika typer av översättningsstrategier enligt Chesterman (2000) och 

Venutis (1995) diskussion av domesticering (eng. domestication) och 

främmandegörande (eng. foreignization). Jag kartlägger också översättningen av 

kulturbundna element genom att använda den indelning som Nedergaard-Larsen 

(1993) presenterar. Jag har också grupperat översättningsstrategier och 

översättningsbyten genom att beskriva strategin med egna ord (t. ex. korrigeringar, 

utelämningar osv.) i kapitlen 3.1 och 3.2 där jag undersöker översättandet av särskilt 

svenska respektive särskilt finska element.  

Syftet med den här avhandlingen är inte att göra en kvalitetsbedömning 

av den svenska översättningen av romanen Hallonbåtsflyktingen. Mitt mål är inte att 

bedöma hur översättaren har lyckats med sin uppgift. Syftet är i stället att kartlägga 

hurdana förändringar översättaren behöver göra i den svenska översättningen av 

romanen Vadelmavenepakolainen för att den sverigesvenska målgruppen kan läsa 

och förstå romanens innehåll och budskap så bra som möjligt.  

1.2 Vadelmavenepakolainen 
 

Romanen Vadelmavenepakolainen är skriven av den finske författaren Miika 

Nousiainen och den publicerades år 2007 av förlaget Otava. Den tragikomiska 

romanen handlar om den finske Mikko Virtanen som känner att han är född i fel land 

 
2 I den här avhandlingen använder jag översättningsstrategi i den bemärkelsen som Riitta 
Jääskeläinen (1993:116) ger dvs. översättningsstrategier som löst formulerade regler eller principer 
som en översättare använder för att nå de mål som översättningssituationen förutsätter på ett så 
bra sätt som möjligt.   
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och kallar sig nationalitetstransvestit. Han är född i en finskspråkig familj i Finland, 

men känner sig svensk, och vill ingenting hellre än att vara en svensk man. Detta leder 

till många såväl tragiska som komiska händelser i romanen. På grund av ämnet i 

romanen finns det ett mycket stort antal såväl finska som svenska referenser.  

Författaren Miika Nousiainen är född år 1973 och har arbetat som 

journalist och tv-manusförfattare. Vadelmavenepakolainen är hans debutroman och 

efter den har han skrivit romanerna Maaninkavaara (2009), Metsäjätti (2011) och 

Juurihoito (2016). Brombergsförlaget har utgett den svenska översättningen av 

Vadelmavenepakolainen, Hallonbåtsflyktingen, år 2009 och den svenska 

översättningen av Maaninkavaara, I långa loppet, år 2010. Miika Nousiainen har inte 

översatts till andra språk än svenska. (Otavas webbsidor3)  

Den svenska översättningen av romanen har gjorts av Mårten Westö. 

Westö är född år 1967 och är en finländsk författare och översättare som har förutom 

finsk litteratur (till exempel Nousiainen) också översatt till exempel Hanif Kureishi på 

svenska. (Schildts & Söderströms webbsidor4).  

 

1.3 Metod och frågeställningar 
 

I analysen av översättningsstrategier i översättningen av Vadelmavenepakolainen 

från finska till svenska använder jag mig av kvalitativa metoder. Jag ser alltså på 

kvalitativa egenskaper av översättningsval i romanen, i stället för till exempel andel 

eller antal av olika översättningsstrategier eller anpassningar av innehållet till 

målpubliken.  

Olika förändringar i översättningens innehåll undersöker jag utifrån 

indelningen i domesticering (eng. domestication) och främmandegörande (eng. 

foreignization) som Lawrence Venuti introducerade i sin Translator’s Invisibility 

(1995). Jag undersöker hurdana exempel på domesticerande översättningsstrategier 

 
3 https://otava.fi/kirjailijat/miika-nousiainen/ hämtat 25.2.2019 
4 http://www.sets.fi/Author.php?id=147, hämtat 17.11.2013 

https://otava.fi/kirjailijat/miika-nousiainen/
http://www.sets.fi/Author.php?id=147
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respektive främmandegörande strategier det har använts i den svenska 

översättningen av romanen Vadelmavenepakolainen. Jag behandlar termerna 

domesticering och främmandegörande dock som deskriptiva termer för olika slags 

översättningsval och tar inte ställning till ideologiska frågor såsom Venuti (1995) gör.       

Vid analysen av översättningsstrategier stöder jag mig även på den 

indelning som Andrew Chesterman ger för pragmatiska 

översättningsval/förändringar i sin Memes of Translation (2000:107).   

1.4 Avhandlingens disposition  
 

I kapitel 1 skriver jag om avhandlingens tema och syfte, beskriver romanen 

Hallonbåtsflyktingen som jag undersöker i avhandlingen samt redogör för de 

metoder som jag använder mig av i analysen av översättningsstrategierna i romanen. 

I kapitel 2 diskuterar jag om den teoretiska bakgrunden för avhandlingen och 

introducerar Venutis (1995) teori om domesticering och främmandegörande och 

Chestermans (2000) indelning av olika slags pragmatiska översättningsstrategier. I 

kapitel 3 analyserar jag översättningsstrategier som har används i översättning av de 

kulturbundna elementen (dvs. de särskilt svenska respektive särskilt finska 

elementen) i den svenska översättningen av romanen Vadelmavenepakolainen. I 

kapitel 4 sammanfattar jag resultaten som jag fått i undersökningen. 

2 Teori 
 

I det här avsnittet presenterar jag den teoretiska bakgrunden som jag bygger på i min 

undersökning. I avsnitt 2.1 berättar jag kort om definitionen av begreppet 

översättning, i avsnitt 2.2 introducerar jag begreppen domesticering och 

främmandegörande (eng. domestication och foreignization) och i avsnitt 2.3 

behandlar jag teorin bakom översättningsstrategier för översättning av kulturbundna 

element.   
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2.1 Översättning 
 

Lawrence Venuti, vars teori om domesticering och främmadegörande5 jag går 

närmare in på i avsnitt 2.3 definierar översättning som en ”[---] process by which the 

chain of signifiers that constitutes the source-language text is replaced by a chain of 

signifiers in the target language which the translator provides on the strength of an 

interpretation (Venuti 1995:17)”.  

Munday (2001:5) beskriver översättningsprocessen mellan två olika 

skriftspråk så att den involverar att översättaren byter en ursprunglig skriven text 

(källtext), som är skriven på det ursprungliga språket, till en skriven text (måltext) på 

ett annat. Hatim och Munday (2004:6) ger tre olika definitioner för det engelska ordet 

translation (sv. översättning): (accentueringen av Hatim och Munday).  

1. The process of transferring a written text from SL to TL, 

conducted by a translator, or translators, in a specific socio-

cultural context.   

2. The written product, or TT, which results from that process and 

which functions in the socio-cultural context of the TL.  

3. The cognitive, linguistic, visual, cultural and ideological 

phenomena which are an integral part of 1 and 2. 6    

(Hatim & Munday 2004:6) 

Toury (1995:26-27) menar att alla texter, också översättningarna utgår från 

målkulturen och orsakar också förändringar i den (originalets kursivering). 

Chesterman (2000:59) påpekar att en översättning kort sagt är en vilken som helst 

text som i målkulturen accepteras eller ses som en översättning.  

 
5 eng. domestication och foreignization  
6 SL och TL ovan syftar till source language (källspråk) respektive target language (målspråk), medan 
TT syftar till target text (måltext).  
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Som enklast kan översättningen förklaras som att man uttalar (precis) 

samma sak på två eller flera olika språk. Det är dock en förenkling, eller som Paula 

Huhtala skriver i inledningen till sin akademiska avhandling Från teori till praktik – 

analys av översättningar från finska till svenska (1995:15): ”I översättningsarbetet 

står översättaren inför flera valmöjligheter, och det är flera faktorer som påverkar 

vilket beslut översättaren fattar och hur översättningen blir.” 

 Originaltexten och översättningen kan vara många olika texttyper och i 

mitt material är det översättning av en roman, dvs. översättning av en skönlitterär 

text.  Delabastita (2011:69) definierar skönlitterär översättning7 på följande sätt:  

[---] in most cases the phrase [literary translation] refers to ”literary” translation made of ”literary” 

originals, whereby the translators are expected to preserve or to recreate somehow the aesthetic 

intentions or effects that may be perceived in the source text. (Delabastita 2011:69 min betoning) 

I fråga om skönlitterär översättning, förväntas översättaren alltså att förvara eller 

skapa på nytt de estetiska intentioner eller effekter som källtextens läsare får.    

 

2.1.2 Översättning av kulturbundna element 

 

Leppihalme (1997) diskuterar översättning av kulturbundna element med 

utgångspunkt i översättning av allusioner8 som översättningsproblem (se t.ex. 

Leppihalme 1997:3).  Leppihalme (1997:2-3) redogör för att medan en del av 

forskning inom problem med översättning av kulturbundna element har varit 

koncentrerad på mestadels extralinguistiska9 fenomen har en annan del av 

forskningen behandlat problem kring översättning av kulturbundna element som 

intralinguistiska10 och pragmatiska frågor. Enligt Leppihalme (1997:2-3) behandlas de 

extralingvistiska översättningsproblemen ofta som lexikala utmaningar, såsom till 

exempel om det finns det ett ordspråk för fenomenet i målspråket, medan de 

intralingvistiska översättningsproblemen ofta handlar om att en direkt översättning 

 
7 eng. literary translation 
8 eng. allusion, enligt Leppihalme (1997:6) nära till t.ex. intertextualitet, hänvisning och quotation 
9 ”icke-språklig”, ”utom språket 
10 ”språklig”, ”inom språket”   
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inte räcker eftersom den kan inte förmedla alla källtextens konnotationer.   

Leppihalme (t.ex. 1997:4) använder termen ”culture bump”11 med vilken hon avser 

en situation då läsaren av måltexten har problem med att förstå en allusion som finns 

i källtexten, vilket kan störa läsupplevelsen. Leppihalme (1997:79ff) undersöker 

empiriskt översättningsstrategier vid översättning av allusioner12 från engelska till 

finska och resultaten visar att till strategierna hör till exempel behållandet av 

allusionen, tillägg av förklarande element, tillägg av fotnoter och strykning av hela 

allusionen.       

Huhtala (1995) har analyserat olika slags texter som har översatts från 

finska till svenska. Hon har analyserat förändringar (eller översättningsbyten) som 

hon delar in i obligatoriska översättningsbyten (strukturella förändringar) och 

frivilliga översättningsbyten (se Huhtala 1995:17). I min analys är jag intresserad av 

förändringar eller översättningsbyten av det sistnämnda slaget, dvs. frivilliga 

översättningsbyten. Huhtala (1995:39) definierar ett frivilligt översättningsbyte som 

ett byte som ”innebär en förändring som uppstått på grund av andra orsaker, inte 

primärt av strukturella olikheter mellan de aktuella språken ”. Huhtala (ibid.) tillägger 

att ”speciellt vid frivilliga översättningsbyten krävs andra kunskaper än enbart 

kännedom om språkens struktur.” Huhtala (1995:44) indelar situationer där frivilliga 

översättningsbyten uppstår i två grupper: byten där ett element saknar direkt 

motsvarighet i originalet respektive i översättningen och byten där ett element i 

originalet har en motsvarighet i översättningen. Huhtala (1995:44-46) har hittat i den 

första gruppen översättningsbyten i form av tillägg och bortfall. I den andra gruppen 

har Huhtala (1995:47-54) hittat exempel som hon har benämnt uttrycksbyten, 

informationsbyten, numerusbyten, stilnyansbyten, tidformsbyten, stavningsbyten, 

namnbyten, ordföljdsbyten och satsbyten.    

I min studie koncentrerar jag mig som sagt på frivilliga 

översättningsbyten, sådana förändringar som beror på skillnader i målpublikens 

realitet i stället för skillnader i finskans och svenskan struktur som språk. De här 

 
11 Först använt enligt Leppihalme (1997:4) av Carol M. Archer (1986:170-1) om interkulturell 
kommunikation, men används av Leppihalme (1997) för ett annat mål.  
12 av två slag: namn (eng. proper names) och nyckelfraser (eng. key phrase)  
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översättningsbytena beror på det att det handlar om företeelser som är 

kulturbundna, och därmed förstås bättre av den finska läsarkåren, eller som handlar 

till exempel om finska företagsnamn, finska kändisar och så vidare. Många av 

Huhtalas (1995:44 framåt) underkategorier inom de frivilliga översättningsbytena 

kan vara sådana som jag inte behandlar närmare i min studie, men åtminstone tillägg 

och bortfall då det gäller element som inte har direkt motsvarighet i svenskan kan 

det finnas i mitt material.  Som hjälpmedel i att gruppera olika översättningsbyten 

eller översättningsstrategier (se kapitel 2.3) använder jag dock inte Huhtalas 

gruppering utan den fyrdelade indelning som Franzon (2006) presenterat (se avsnitt 

2.3.2).  

Det här kulturbundna översättandet, eller cultural translation, 

defienieras på följande sätt i terminologin enligt The Theory and Practice of 

Translation (Nida & Taber 1969:199): 

”a translation in which the content of the message is changed to conform to the receptor culture in 

some way, and/or in which information is introduced which is not linguistically implicit in the 

original” (Nida & Taber 1969:199) 

Översättaning av kulturbundna element i den svenska översättningen av romanen 

Vadelmavenepakolainen undersöker jag i analysdelen i kapitel 3.  

Ernst-August Gutt skriver om översättning med utgångspunkt i vad 

som är relevant för måltextens läsare i sitt verk Translation and Relevance – 

Cognition and Context (2000). Gutt (2000:46) hänvisar till att det i litteraturen 

ibland påstås att en bra översättning inte borde uppfattas som en översättning utan 

som ett original på målspråket.   

 

2.1.2.3 Komiska inslag 

 

Vadelmavenepakolainen är en roman med komiska inslag. Förståeligheten av 

innehållet som är menad att vara komisk kan också vara mycket kulturbunden. 

Salvatore Attardo presenterar i sitt verk Linguistic Theories of Humor (1994) olika 

språkteoretiska modeller för humor eller komik.  En av de här språkteoretiska 
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modellerna för humor är Semantic Script Theory of Humor13 som Raskin (1985) 

presenterar. Semantic Script Theory of Humor vidgar uppfattningen om den infödda 

talarens språkliga kompetens14 till förståelsen av humor, ”humorkompetens”, och 

argumenterar att eftersom den infödda talaren kan skilja på grammatiskt korrekta 

och inkorrekta fraser, vet hon eller han också p.g.a. samma kompetens om en text är 

humoristisk eller inte. (Attardo 1994:196) Komiska drag kan vara särskilt 

kulturbundna och också språkbundna och kan därför vara svåra att översätta från ett 

språk till annat och från en kultur till annan, särskilt så att den estetik som Delabastita 

(2011:69) talar om (se kapitel 2.1) ska behållas.     

 

2.2 Översättningsstrategier 
 

Som Yves Gambier lyfter fram i sin text Translation strategies and tactics (2010:412-

418) är det inte lätt att definiera termen strategy inom översättning, för den har 

använts för många olika ändamål.  I slutsatserna till sin uppsats Investigating 

translation strategies (1993:116) definierar Riitta Jääskeläinen 

översättningsstrategier som löst formulerade regler eller principer som en 

översättare använder för att nå de mål som översättningssituationen förutsätter på 

ett så bra sätt som möjligt.   

Jääskeläinens definition av översättningsstrategier motsvarar det som 

jag behandlar när jag talar om översättningsstrategier: de val som översättaren 

behöver göra för att nå de mål som översättningen har, och för att skapa en bra 

fungerande måltext.  

Andrew Chesterman (2000:88) definierar översättningsstrategier som 

sätten på vilka en översättare försöker anpassa texten till normer, alltså inte nå total 

ekvivalens utan bara komma på den bästa versionen av källtexten på målspråk, det 

som de ser som den optimala översättningen. Termen ekvivalens kan definieras på 

följande sätt: ”the nature and the extent of the relationships which exist between SL 

 
13 sv. semantiska skriptteorin av humor 
14 presenterat i Chomsky, Noam, 1965: Aspects of the Theory of Syntax  
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and TL texts or smaller linguistic units (Shuttleworth & Cowie 1997:49)”. Som t.ex. 

Chesterman (2000:9) påpekar är ekvivalens bland de mest omstridda områdena inom 

översättningsvetenskapen, men det som Chesterman (2000:9) avser med ekvivalens 

är att översättningen behöver vara ekvivalent med källtexten åtminstone till en viss 

mån. Strategi är enligt Chesterman (2000:88) alltså en sorts process, ett sätt att göra 

någonting.   

Även om Chesterman (2000) definierar en strategi som en process 

undersöker jag inte översättningsprocessen ”i realtid” utan ser bara på slutprodukten 

för att kunna avgöra hurdana strategier översättaren har använt i översättningen av 

kulturbundna element.  

 

2.2.1 Olika typer av strategier enligt Chesterman 

 

Enligt Chesterman (2000:92) kan klassifikationen av översättningsstrategier i sin 

enklaste form bestå av bara en strategi, som är förändra något. Om man inte är nöjd 

med den första måltextversionen som man producerar, för att den verkar vara 

ogrammatisk, semantiskt onaturlig eller pragmatiskt sett svag, förändrar man något 

i översättningen. (Chesterman 2000:92, min kursivering).   

Chestermans (2000:92) beskrivning av produktionsstrategier som att 

“förändra något” motsvarar det som jag till en stor del undersöker i mitt material: 

hurdana strategier använder översättaren på de ställen där en direkt översättning av 

någon anledning inte fungerar? Chesterman (2000:92) definierar 

produktionsstrategier som de strategier som översättaren använder i bearbetningen 

av materialet för att producera en bra fungerande måltext.  

Chesterman (2000:93) använder en tredelad indelning med indelningen 

av de olika slags strategier för förändring: de strategier som är huvudsakligen 

syntaktiska eller grammatiska, de huvudsakligen semantiska strategierna och de 

huvudsakligen pragmatiska strategierna. Chesterman (2000:93) poängterar att de 

olika typerna dock kan användas parallellt och också delas in i undergrupper på 

många olika sätt.   
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Syntaktiska och semantiska strategier studerar jag inte närmare och 

därför redogör jag endast för vad Chesterman (2000) säger om pragmatiska 

strategier. Chesterman (2000:107) definierar pragmatiska översättningsstrategier 

som strategier som huvudsakligen har att göra med valet av informationsinnehållet i 

måltexten och det som översättaren vet om den potentiella målpubliken för 

översättningen. Medan syntaktiska strategier manipulerar form och de semantiska 

strategierna manipulerar betydelse, kan pragmatiska strategier sägas manipulera 

budskapet självt (Chesterman 2000:107). De pragmatiska strategierna är ofta resultat 

av översättarens globala val angående det rätta sättet att översätta texten som en 

helhet (ibid.).   

Chesterman (2000:108) indelar pragmatiska strategier i 10 olika 

underkategorier som är cultural filtering, explicitness change, information change, 

interpersonal change, illocutionary change, coherence change, partial translation, 

visibility change, transediting och other pragmatic changes.    

Av de här underkategorierna av pragmatiska strategier är kategorierna 

cultural filtering, explicitness change och information change relevanta för min 

studie. Därför går jag närmare in på de här tre typerna av pragmatiska strategier i 

nästa avsnitt.   

 

2.2.1.1 Cultural filtering 

 

Med cultural filtering avser Chesterman (2000:108) det som också kallas 

naturalization, domestication eller adaptation.      

“[--] it [cultural filtering] describes the way in which SL [source language] items, particularly culture-

specific items, are translated as TL [target language] cultural or functional equivalents, so that they 

conform to TL norms. The opposite procedure, whereby such items are not adapted in this way but 

e.g. borrowed or transferred directly, is thus exoticization, foreignization or estrangement.” 

(Chesterman 2000:108)   

Chesterman (2000:108) ger som ett exempel på cultural filtering översättning av den 

tyska källtexten Familienname som surname på engelska måltexten. Cultural 
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filtering-strategierna är alltså strategier som jag behandlar som domesticerande 

strategier i min undersökning. Många förändringar i den svenska översättningen av 

Vadelmavenepakolainen och anpassningar av innehållet för de svenska läsarna kan 

höra till den här gruppen av strategier.  

 

2.2.1.2 Explicitness change 

 

Explicitness change betyder att man i översättningen gör innehållet i texten antingen 

mera explicit eller mera implicit (Chesterman 2000:108-109). Som ett exempel på en 

översättning som är mera explicit än källtexten ger Chesterman (2000:109) följande 

exemplet: 

ST15: Bei Versand in das Ausland ... 

TT16: ... when merchandise is dispatched abroad 

[the translator makes explicit what is sent]  

(Chesterman 2000:109, originalets kursivering) 

Som ett exempel på en översättning där måltexten är mera implicit ger Chesterman 

(2000:109) följande: 

ST: bei Redaktionsschluß dieses Bordmagazins 

TT: At the time of going to press 

[The italicized element is left implicit.]  

(Chesterman 2000:109, originalets kursivering) 

 Också den här typen av översättningsstrategi kan finnas i mitt material på grund av 

anpassning till den svenska målpubliken: en del av den information som är klar för de 

finska läsarna behöver expliceras för den svenska läsaren och kanske en del av den 

 
15 Source text 
16 Target text 
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tilläggsinformation som ges till de finska läsarna i originalet är onödig (implicit) för de 

svenska läsarna.     

 

2.2.1.3 Information change 

 

Chesterman (2000:109) definierar underkategorin information change som antingen 

tillägg av ny (non-inferrable) information som anses vara relevant för måltextens 

läsare men som inte finns i källtexten eller strykandet av information som finns i 

källtexten men anses som irrelevant i måltexten. Som exempel på tillägg av 

information ger Chesterman (2000:110) följande: 

ST: Hamburg wird im Linienverkehr angeflogen.  

TT: The Vienna – Hamburg route will be one of our new scheduled services.  

[We are flying Austrian Airlines, but at this point in the text we have not yet had any 

mention of the fact that the company is based in Vienna. For some readers, this 

might be relevant information, and the translator adds it here.] 

(Chesterman 2000:110, originalets kursivering)  

Som exempel på strykande av informationsinnehållet ger Chesterman (2000:110) 

följande exempel: 

ST: Spielesammlung (Dame, Mühle etc.) 

TT: Games compendium (checkers etc.) 

[The translator has omitted the second game, presumably because it is not 

commonly played in the English-speaking world.] 

(Chesterman 2000:110, originalets kursivering) 

 Den här kategorin, information change, anser jag också vara relevant för min 

undersökning och det är mycket sannolikt att det finns exempel på 

översättningsstrategier av den här typen i mitt material.  
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2.3 Översättning av kulturbundna element 

 

Johan Franzon presenterar i sin uppsats ”Four strategies for translation classes: 

Exoticizing, domesticating, expliciting, generalizing”(2006:89ff.) en fyrdelad modell 

som beskriver de grundläggande översättningsstrategier för översättningen av 

nominalfraser med kulturbundna element. Modellens fyra delar är domesticering 

(eng. domestication, också naturalization, cultural transplantation, cultural 

adaptation), exoticering (eng. exoticizing, också exotizing, foreignization) dvs., 

främmandegörande, generalisering (eng. generalization, också implicitation, 

neutralization) och explicitering (eng. explicitation, också explication, 

particularisation). (Franzon 2006:90).  Kategorierna i den här indelningen innehåller 

samma företeelser som de tre översättningsstrategier för översättning av 

kulturbundna element av Chesterman (2000) som jag valde att gå närmare in på i 

avsnitt 2.1.1 eftersom jag anser att de är relevanta för min studie (cultural filtering, 

explicitness change och information change).    

Jag behandlar den teoretiska och historiska bakgrunden till begreppen 

domesticering och främmandegörande närmare i avsnitt 2.4. Domesticering är det 

som Chesterman (2000:108) hänvisar till som cultural filtering (se avsnitt 2.3.1), och 

främmandegörande är motsatsen till domesticerande strategier. Med generalisering 

syftar man på strategin där översättaren i stället för en bokstavlig översättning 

använder en mera allmän term. Explicitering är motsatsen till generalisering: genom 

den väljer översättaren att vara mera explicit i översättningen än vad källtexten är. 

(Franzon 2006:90) Ofta handlar det om företeelser som är implicit underförstodda 

för källkulturen p.g.a. textens innehåll men inte förstås av målkulturens läsare utan 

explicitering. Det är detta som Chesterman (2000:108) behandlar och det som han 

kallar explicitness change som pragmatisk översättningsstrategi (se avsnitt 2.3.1). 

Jag anser att Franzons fyrdelade modell passar väl som analysmodell för 

beskrivandet av översättningsstrategierna som har använts i översättningen av de 

kulturbundna elementen i Vadelmavenepakolainen eftersom den ligger nära till den 

indelning till domesticering och främmandegörande som Venuti (1995) framställer 

och tre av de översättningsstrategier för kulturbundna element som Chesterman 
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(2000) presenterar och som jag anser vara mest relevanta för mitt material. Jag 

använder både Venutis och Franzons modeller som sätt för att dela in de olika 

översättningsstrategierna i romanen.  

 

2.3.1 Newmarks och Nedergaard-Larsens kategorier för kulturbundna element 

 

Newmark (1988) och Nedergaard-Larsen (1993) kategoriserar kulturbundna element 

i fem respektive fyra olika underkategorier. De presenterar jag nedan. Jag har valt att 

använda Nedergaard-Larsens (1993) kategoriseringsmodell i min analys eftersom jag 

anser att den passar bättre för det material som jag har, dvs. innehållet och temat i 

romanen Hallonbåtsflyktingen.      

Peter Newmark (1988:95) delar kulturella element in i fem olika kategorier som är  

1. Ekologi (t. ex. flora, fauna, geografi) 

2. Materiell kultur (mat, kläder, hus, orter, fordon) 

3. Social kultur (jobb och fritid) 

4. Organisationer, vanor, aktiviteter, procedurer och koncepter  

• politiska och administrativa 

• religiösa  

• artistiska 

5. Gester och vanor 

Nedergaard-Larsens (1993:211) kategorier överlappar dels med de som Newmark 

(1988:95) presenterar. Nedergaard-Larsens kategorier är: 

1. Geografi etc. 

• geografi, biologi etc. (t. ex. berg, flora, fauna) 

• kulturgeografi (t. ex. orter och gator) 

2. Historia (byggnader, händelser, människor)  

3. Samhälle (t.ex. ekonomi, organisationer, politik, livstil) 

4. Kultur (religion, utbildning, media, kulturaktiviteter) 

   (Nedergaard-Larsen 1993:211) 
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Även om de här två kategoriindelningarna är ganska likadana finns det också 

skillnader mellan dem. Till exempel grupperar Nedergaard-Larsen (1993:211) 

naturfenomen och kulturgeografiska element under samma ämne geografi medan 

hos Newmark (1988:95) hör de till två olika grupper som är ekologi och materiell 

kultur.  

Av de här två indelningsmodellerna använder jag i min undersökning 

den nyare och fyrdelade indelningen som Nedergaard-Larsen (1993) presenterar och 

som har geografi, historia, samhälle och kultur som undergrupper. Valet baserar sig 

på det att Nedergaard-Larsens indelning är lättare att hantera än den av Newmark 

(1988) och jag anser att modellen passar bättre för mitt material.  

 

2.4 Domesticering och främmandegörande 
 

Begreppen domesticering (eng. domesticating) och   främmandegörande (eng. 

foreignizing) används i översättningsvetenskap för att beskriva två motsatta 

översättningsstrategier som man kan välja vid översättning av kulturbundna element. 

(se Paloposki 2010:40) Med domesticerande översättningsstrategier menar man 

strategier som anpassar källtextens främmande element till målkulturen och med 

främmandegörande översättningsstrategier menar man strategier som bevarar 

källtextens främmande element i måltexten.  

De här domesticerande och främmandegörande valen vid översättning 

behandlar Lawrence Venuti i sitt verk The Translator’s Invisibility: A history of 

translation (1995), i vilket han diskuterar översättning och översättandets historia ur 

ett perspektiv som inbegriper domesticering och främmandegörande. Han kritiserar 

den nuvarande situationen av översättning skarpt. Enligt Venuti (1995:1-2) gör det 

(angloamerikanska) idealet om en flytande måltext (eng. fluency17) översättarens 

arbete och översättningsprocessen osynlig, och skapar en illusion om att läsaren i 

 
17 Med fluency avser Venuti följande:”A translated text, whether prose or poetry, fiction or non-
fiction, is jugded acceptable by most publishers, reviewers, and readers when it reads fluently [--]” 
(Venuti 1995:1, min kursivering)   
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stället för en översättning i själva verket läser originalet. Detta bidrar enligt Venuti (t. 

ex. 1995:6) till att måltexten inte alls visar den (domesticerande) anpassning som 

texten har genomgått vid översättning och att texten anses representera källtextens 

(och källkulturens) värderingar, trots att den kan representera värderingarna i 

målkulturen. Enligt Venuti (1995:15) är det här problematiskt eftersom den brittiska 

och den amerikanska bokindustrin får ekonomisk nytta i och med att de 

angloamerikanska kulturella värdena har anammats av utländska läsare, medan 

kulturen i Britannien och Amerika är starkt enspråkiga och inte lätt accepterar  ”det 

främmande”, och i och med att de flytande (domesticerande) översättningarna ger 

den angloamerikanska målpubliken intrycket att andra kulturer också innehar deras 

egna angloamerikanska värderingar.    

 

2.4.1 Främmandegörande 

 

Främmandegörande översättning definierar Venuti (1995:20) som översättning som 

lyfter fram den främmande textens olikhet (jämfört med målkulturen) genom att 

bryta mot de kulturella koder som finns i målspråket. Med att hålla måltexten 

trogen till källkulturen bryter översättaren mot målkulturens normer och gör 

läsupplevelsen av måltexten mera främmande. (Venuti 1995:20) Måltexten som har 

översatts med främmandegörande översättningsstrategier i stället för de (mera 

vanliga?) domesticerande strategierna är alltså möjligen inte lika lättläst som en 

text som har anpassats domesticerande till målkulturens realitet.       

Översättaren som behåller det ursprungliga och kulturspecifika i 

texten (vilket förespråkas av Venuti 1995) kan påverka måltextens flyt, vilket särskilt 

i skönlitteratur traditionellt har ansetts vara negativt. I materialet som jag 

undersöker, den svenska översättningen av Vadelmavenepakolainen, kan 

översättaren på de särskilt kulturspecifikt finska ställena ha valt att inte betona 

skillnaden mellan det finska och det svenska om detta kan orsaka problem i textens 

flyt eller förståelighet.   
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Venuti (1995:312) påpekar också att medan en översättning ger 

information om källtextens innehåll borde översättningen aldrig ses som en total 

ekvivalent till källtexten, vilket dock enligt Venuti är den nuvarande situationen.   

 

2.4.2 Andras kommentarer till eller om Venuti 

 

Som Paloposki (2011:40) påpekar behandlar Venuti domesticering och 

främmandegörande ur ett perspektiv med översättningsetik. Venuti (1995) lyfter 

särskilt fram de problem som domesticering har kulturellt, särskilt när läsaren inte är 

medveten om domesticerande strategier utan ser måltexten som det ursprungliga 

budskapet. Enligt Venuti (1995:17) kan översättarens osynlighet ses som självgodhet 

som utan för mycket överdrift kan beskrivas som imperialistisk utomlands och 

främlingsfientlig på hemmaplan. Venuti (1995) ser det som ytterst viktigt att också 

andra översättningsstrategier och attityder än domesticering och kravet på fluency 

används inom översättningsfältet.  

Som exempel på alternativa översättningsmetoder lyfter Venuti (1995) 

fram den tyska forskaren Friedrich Schleiermachers föreläsning Ueber die 

verschiedenen Methoden des Uebersetzens (”Om olika metoder av översättningen”) 

från år 1813. Enligt Venuti (1995:99) baserade sig Schleiermachers översättningsteori 

på ett chauvinistiskt förakt mot främmande kultur [---] men också på en 

antichauvinistiskt respekt för kulturskillnader. Venuti påpekar (1995:117) att 

Schleiermachers översättningsteori som är främmandegörande översattes på 

engelska först år 1977 och att med få undantag har engelskspråkiga teoretiker och 

översättare försummat Schleiermacher.      

Paloposki (2011:41) skriver att Venutis preferens för 

främmandegörande har kritiserats hårt, delvis för att terminologin är flummig men 

också för att den har ansetts som elitistisk eller ha inneboende motstridigheter. En 

av kritikerna är Maria Tymoczko (2000:34), som kritiserar Venuti för att han inte 

noggrant definierar ett enda av de begrepp som är centrala i hans ställningstaganden, 

så som domestication och foreignization. Enligt Tymoczko (ibid.) beror det här dels 
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på att terminologin han använder inte är helt ny: till exempel härstammar 

distinktionen mellan foreignizing och domesticating från begreppet domestication 

som före Venuti har använts vitt inom den litterära kritiken. Enligt Maria Tymoczko 

(2000:35) leder det som hon kallar flummighet i Venutis begrepp, särskilt begreppet 

resistance eller resistant translation18, till att Venutis slutsatser inte kan omtestas av 

andra forskare. Tymoczko (2000:35) kritiserar också Venuti för att han gör 

ställningstaganden utan att argumentera för dem tillräckligt eller presentera bevis för 

sina påståenden.  

Tymoczko (2000:35) poängterar att till skillnad från det som Venuti 

anser kan obalansen mellan representation av olika kulturer inte skyllas på en enskild 

översättningsmetod såsom t.ex. fluency, och att ”vilken som helst 

översättningsmetod, till och med främmandegörande, kan bli ett verktyg för kulturell 

kolonisation (ibid.)”.  Tymoczko (2000:39) poängterar också att i motsats till det som 

Venuti säger sig sträva efter, förefaller Venutis ”projekt” som elitistiskt (ibid.).  

Tymoczko (2000) kritiserar också det normativa i Venutis ”projekt”: 

“Ironically, what I am suggesting is that Venuti uses the methods of descriptive studies of translation, 

but ultimately his approach is a normative one, and highly rigid and autocratic approach to norms at 

that, making ultimate appeal to his own view of politics rather than to the methods or contexts of 

translation.” (Tymoczko 2000:39)       

Förutom flummigheten19 kritiserar Anthony Pym (1996:167) i sin recension av 

Translator’s Invisibility (versionen som utkom år 1995) Venuti för att han inte redogör 

för vilka de ”democratic cultural exchanges” han strävar efter är eller presenterar en 

översättare som har lyckats med hans ideal med främmandegörande. Pym 

(1996:170-172) bevisar också att Venutis påstående om flytande översättningar som 

en särskilt angloamerikansk företeelse inte stämmer. Pym (1996:172-173) tar också 

fasta på, liksom Maria Tymoczko (2000), att Venutis ideal om främmandegörande 

översättning kan anses vara elitistiskt, och att man behöver läsa Venutis egen 

 
18 Med resistant översättning avser Venuti något i stil med ”foreignizing translation in opposition to 
the Anglo-American tradition of domestication (Venuti 1995:23). Översättning är alltså resistant till 
de makthavande normerna  
19 se Pym 1996:166 



20 
 

förklarande teori för att förstå finessen i Venutis främmandegörande översättning av 

Tarchetti. Vad är nyttan av främmandegörande översättning för att öka kunskaper 

om olika kulturella idéer om bara några få kan läsa och förstå översättningen?   

Venutis Translator’s Invisibility (upplagan från år 2008) har även 

kritiserats av Dirk Delabastita (2010), bland annat för att den historia Venuti säger sig 

skriva är ytterst selektiv (Delabastita 2010:129) och att med tanke på kulturattityder 

är det kanske meningslöst att Venuti koncentrerar sig på den främmandegörande 

översättningen av lyrik med tanke på allt annat som finns i dagens medievärld 

(Delabastita 2010:133).      

 

2.4.3 Domesticering och främmandegörande i min studie 

 

I min studie ser jag inte på domesticering och främmandegörande ur den 

översättningsetiska synpunkt som Venuti (1995) har utan jag utgår från det som 

Paloposki (2011:40) beskiver som ”a convenient shorthand to describe two opposite 

ways (strategies) of translating”. Enligt Paloposki (2011:41) avser domestication ofta 

anpassning av den kulturella kontexten eller kulturspecifika termer och foreignization 

bevarande av den ursprungliga kulturella kontexten med tanke på bland annat 

omgivning och namn.  

I min studie undersöker jag de översättningsstrategier som används i 

att översätta kulturbundna element i den svenska översättningen av romanen 

Vadelmavenepakolainen till exempel utifrån den allmänna indelningen i 

domesticering och främmandegörande som Paloposki (2011:41) beskriver. Jag 

studerar de förändringar som har gjorts vid översättningen av kulturspecifika 

element med tanke på innehållet, medan jag inte analyserar t.ex. grammatiska 

strukturer. De översättningsstrategier och översättningsval som översättaren gjort 

delar jag in i domesticerande och främmandegörande strategier och val.  
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3 Analys: Hur har Vadelmavenepakolainen översatts till 

svenska?  
 

Den svenska översättningen av Vadelmavenepakolainen (2007) heter 

Hallonbåtsflyktingen (2009) och den har översatts av den finländska översättaren 

Mårten Westö. Förlaget som har publicerat den svenska upplagan av romanen är det 

svenska förlaget Brombergs och romanens målpublik är sverigesvensk, som det 

förekommer av reklamtexten i romanens bakpärm: 

Hallonbåtsflyktingen är en roman fylld av humor och dråpligheter. Det är en varm hyllning till det 

trygga lagomlandet Sverige framförd med en ironisk och kärleksfull blinkning från vårt grannland i 

öster. (Hallonbåtsfyktingen 2009, bakpärm, min betoning) 

  I översättningen av romanen förekommer det några intressanta 

översättningsval särskilt när det gäller det speciellt svenska eller det speciellt finska. 

De här strategierna för översättning av de särskilt svenska respektive finska 

kulturbundna elementen behandlar jag i två separata kapitel, 3.1 respektive 3.2, i den 

här delen av min studie. Jag tar fram också några andra intressanta exempel på olika 

översättningsstrategier och översättningsval som översättaren har gjort för att 

anpassa innehållet i romanen för de svenska läsare så att läsupplevelsen skulle 

motsvara den finska läsarens läsupplevelse så fullständigt som möjligt. Jag 

undersöker de här översättningsvalen utgående från Venutis (1995) indelning i 

domesticering och främmandegörande och Franzons (2006) indelning i 

domesticering, exoticering, generalisering och explicitering. Jag undersöker också hur 

de kulturbundna elementen i de fyra olika kategorier som Nedergaard-Larsen (1993) 

presenterar, dvs. geografi, historia, samhälle och kultur, har översatts. 

 

3.1 Översättning av svenska kulturbundna element 
 

På grund av romanens tema (finskhet, svenskhet och skillnaden mellan de två ur det 

finska perspektivet) kryllar den av referenser till det svenska samhället och andra 

svenska företeelser. Med tanke på den svenska målpublikens läsupplevelse är de här 

ställena med svenska referenser särskilt intressanta.  
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3.1.1 Utelämningar, det underförstådda för de svenska läsare  

 

Den första kategorin som jag behandlar här är företeelser som för den svenska 

målgruppen är underförstådda och kan utelämnas därför i översättningen. 

Översättningsstrategin att utelämna någonting i översättningen är domesticerande: 

den skummar bort det faktum att originalet faktiskt är finskt och att några av de 

svenska företeelserna måste förklaras för finska läsare. Den ignorerar på ett sätt 

skillnaden mellan Sverige och Finland eller mellan Sverige och resten av världen. Det 

som är underförstått i Sverige kan vara (och ofta är) främmande för andra 

målpubliker.    

Ett exempel på utelämning av det för den svenska målpubliken 

underförstådda finns i följande exempel, exempel 1: 

Exempel 1.   Ruotsin maahanmuuttovirasto20 (Vadelmavenepakolainen 2007:32) -> Migrationsverket 

(Hallonbåtsflyktingen 2009:34)  

Det som i originalet är Ruotsin maahanmuuttovirasto blir i översättningen bara 

Migrationsverket. Det här översättningsvalet är särskilt domesticerande, för att 

termen också kunde översättas som Migrationsverket i Sverige eller Det svenska 

migrationsverket, eftersom det är en finsk man som refererar till instansen och det 

finns förstås också offentliga byråer för migration i andra länder. Namnet 

Migrationsverket syftar på den svenska institutionen och är en motsvarande 

översättning i sig, men läsupplevelsen ändrar sig från originalet eftersom det utpekat 

svenska skummas bort.  

Jag anser att översättningsvalet i exempel 1 också kan klassifieras som 

generalisering enligt den fyrdelade indelning som Franzon (2006) presenterar, 

eftersom översättningsvalet har ändrat frasvalet i originaltexten till ett mera allmänt 

ord- eller frasval.   

 
20 ”Sveriges migrationsverk” bokstavligt översatt 
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Ett annat exempel på en domesticerande strykning av skillnader mellan 

Sverige och andra länder hittar man i exempel 2, där en hel mening har tagits bort i 

den svenska översättningen.  

Exempel 2. On tapaninpäivän aamu. Minulle se tosin ei ole tapaninpäivä suomalaisittain vaan 

annandag ruotsalaisittain.21 (Vadelmavenepakolainen 2007:74, originalets kursivering) -> Det är 

annandagsmorgon. (Hallonbåtsflyktingen 2009:80).    

Det finska perspektivet på julhelgen har försvunnit helt genom att den andra 

meningen inte har översatts till svenska utan strukits helt bort.  Hänvisningen till de 

olika termerna för den 26 december i Finland respektive Sverige (eller på finska 

respektive på svenska) har helt tagits bort. Annandag har blivit det universella, 

neutrala begreppet för den här dagen i den svenska översättningen. För att behålla 

originalets motsats mellan det finska och det svenska kunde översättaren möjligtvis 

ha använt termen stefanidagen som enligt Institutet för de inhemska språken22 är 

den ”bokstavliga” svenska översättningen för tapaninpäivä. Det här är dock inte så 

enkelt utan ”ändringen [införingen av benämningen stefanidagen i den svenska 

almanackan i Finland år 2001] väckte berättigad kritik: på svenska heter den 26 

december av tradition annandag jul.”23. Om tapaninpäivä också i Finland på svenska 

heter annandag jul kan man anta att stefanidagen i Sverige är ännu mindre känd. För 

smidigheten i läsupplevelsen kan det därför argumenteras att man inte ska hänvisa 

till Tapani eller Stefan, men valet skummar ändå bort det karakteristiskt svenska med 

annandagen. I översättningen är annandagen bara en förbipasserande detalj medan 

den i originalet var en betonad anteckning som gällde protagonistens besatthet med 

det svenska: han firar inte finska festdagar utan de svenska.   

Exempel 3 är ett exempel på utelämning av något som är för den 

svenska läsaren onödig information: 

Exempel 3. Mark Levengood ja Jonas Gardell24 (Vadelmavenepakolainen 2007:106) -> Mark och Jonas 

(Hallonbåtsflyktingen 2009:114)  

 
21 ”Det är annandagsmorgon. För mig är det däremot inte annandagsmorgon på finska (dvs. 
tapaninpäivä) utan annandag på svenska (dvs. annandag)”  
22 http://www.kotus.fi/index.phtml?l=sv&s=2931 hämtat 30.8.2013 
23 http://www.kotus.fi/index.phtml?l=sv&s=2931 hämtat 30.8.2013 
24 ”Mark Levengood och Jonas Gardell” 

http://www.kotus.fi/index.phtml?l=sv&s=2931
http://www.kotus.fi/index.phtml?l=sv&s=2931
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Som exempel 3 ovan visar, har det finska originalets hänvisning till det svenska paret 

Mark Levengood och Jonas Gardell i den svenska översättningen blivit bara Mark och 

Jonas. Det här är ett intressant exempel på hur ”det svenska” i originalet har gjorts 

ännu mera svenskt (eller mera bekant) i översättningen. Mark och Jonas är kanske 

också ett känt uttryck i Sverige, och därefter kan man tänka att effekten och 

läsupplevelsen motsvarar varandra bra i originalet och översättningen. Att behålla 

männens efternamn i den svenska översättningen skulle kanske ha gjort texten 

onaturligare och stört läsupplevelsen. Strategin att lämna bort efternamnen är 

domesticerande i det avseendet att uttrycket Mark och Jonas inte är känt för den 

finska publiken, och för den finska protagonisten är det nog Mark Levengood och 

Jonas Gardell.  Velta Rūke-Dravina skriver i sin uppsats ”Översättning av ortnamn och 

personnamn i litterära texter” (1983) att ”översättaren skall leta efter en 

motsvarande namnform med likvärdig emotionell laddning (1983:230)”. I exempel 3 

har översättaren förstås inte riktigt översatt namnen utan de förblir nog som samma 

namn i översättning, men genom att använda den mest använda formen av namnen 

i den svenska översättningen når översättaren samma effekt som det finns i 

originalet, eftersom det i originaltexten används också den mest förekommande 

formen av namnen för en finsk målpublik.   

I nästa exempel, exempel 4, stryks det också bort element som är 

onödiga för den svenska läsaren:  

Exempel 4. [--] patsas jo edesmenneen suuren ruotsalaisen, jalkapalloilija Lennart ”Nacka” Skoglundin 

kunniaksi. (Vadelmavenepakolainen 2007:133)25 -> [--] en staty av fotbollsstjärnan Lennart ”Nacka” 

Skoglund. (Hallonbåtsflyktingen 2009:143) 

ExempeI 4 visar att det i det finska originalet behöver klargöras att fotbollsstjärnan 

Lennart ”Nacka” Skoglund inte länge lever och att han är ”en stor svensk” medan de 

här detaljerna har lämnats bort i den svenska översättningen för de är kända för den 

svenska målpubliken. Liksom översättningsstrategin i exempel 3 (Mark och Jonas) är 

det här översättningsvalet domesticerande i det avseendet att det ignorerar det som 

inte är känt för de finska läsarna. Man kan säga att det här översättningsvalet 

 
25 ”[--] en staty till ära av den redan avlidne store svensken, fotbollspelare Lennart ”Nacka” 
Skoglund.” 
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skummar bort faktumet att romanen är skriven ur ett finskt perspektiv: att ta med 

information som för de finska läsarna är nytt skulle kunna betona det här finska 

perspektivet för läsarna av den svenska versionen. Man kan dock också argumentera 

för att för en obruten läsupplevelse kan det vara bättre att undvika ”onödiga fakta”, 

för att förvara källtextens estetiska intention eller effekt som Delabastita (2011: 69) 

talar om. 

 

3.1.2. Korrigeringar  

 

En del av anpassningen till de svenska läsarna sker genom korrigering av till exempel 

språkliga eller innehållsliga detaljer. Korrigeringar kan kategoriseras som en sorts 

domesticering om man ser på dem genom indelning i domesticering och 

främmandegörande.   

Exempel 5. –Finland! How nice? My name is Jacob and this is my wife Lisa. Ylva and Petter! Sa hej till 

Mikko! (Vadelmavenepakolainen 2007:22) -> –Finland! How nice? My name is Jacob and this is my 

wife Lisa. Ylva and Petter! Säg hej till Mikko! (Hallonbåtsflyktingen 2009:24, originalets kursivering)   

Ett exempel på hur innehållet har anpassats till den svenska läsaren är att de svenska 

citaten i originalet har korrigerats till grammatiskt korrekt svenska: i exempel 5 har 

originalets Sa hej till Mikko i översättningen blivit Säg hej till Mikko. Med tanke på 

trovärdigheten hos målpubliken behöver den svenska familjefadern, vars replik det 

är fråga om, tala autentiskt och grammatiskt korrekt svenska. För den finska läsaren 

räcker det med att repliken låter typiskt (sverige)svenskt. Jag anser att användningen 

av sa i stället för den korrekta säg till och med ökar citatets ”svenskhet” för de finska 

läsarna eftersom citatet trots att det är ogrammatiskt låter svenskt. Det här gäller 

dock förstås inte hos de svenska läsarna vars läsupplevelse skulle troligen bli störd av 

konstigheten med att en infödd svensk person använder felaktig svenska.  

Exempel 6. Faktiskt, mat var gott (Vadelmavenepakolainen 2007:43) -> maten var ju faktiskt riktigt 

gott (Hallonbåtsflyktingen 2009:46) 

Ett annat exempel på domesticering via korrigering är exempel 6 där originalets 

Faktiskt, mat var gott har blivit maten var ju faktiskt riktigt gott, eftersom uttrycket 
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behöver vara korrekt svenska för att det ska vara förtroendeingivande, trots att det 

på det här stället inte är ett direkt citat från en svensk person. 

 Exempel 7 visar på innehållsligt korrigerande med tanke på den svenska 

målpubliken: 

Exempel 7. En ja ett -suvut loksahtelivat kohdalleen kuin Volvon osat Trollhättanin tehtaalla 

valmistuen maailman turvallisimmaksi autoksi.26 (Vadelmavenepakolainen 2007:24) -> Alla bestämda 

och obestämda former föll på plats som Volvodelarna på fabriken i Torslanda där världens tryggaste 

bil blev till. (Hallonbåtsflyktingen 2009:25) 

Översättaren har i meningen En ja ett -suvut loksahtelivat kohdalleen kuin Volvon 

osat Trollhättanin tehtaalla valmistuen maailman turvallisimmaksi autoksi har gjort 

två översättningsval som ändrar innehållet i texten: i stället för att använda utrum 

och neutrum som ett exempel på svensk grammatik använder översättaren 

bestämda och obestämda former som ett exempel på det svenska språksystemet, 

och Trollhättans fabrik har ersätts med fabriken i Torslanda. Orsaken till det att 

fabriken har bytt ort i översättningen är logisk: Volvo-fabriken ligger faktiskt inte i 

Trollhättan utan i Torslanda. I Trollhättan tillverkades däremot Saab-bilar. En icke-

sakkunnig finsk läsare märker dock inte något fel med Trollhättan i originalet, men 

för de svenska läsarna som känner till den svenska geografin och det svenska 

samhället kan det låta konstigt. Orsaken till att Miika Nousiainen har valt att placera 

Volvo-fabriken i Trollhättan i stället för Torslanda kan vara att Trollhättan är bättre 

känt för finländare som bilfabriksort på grund av att det är många sverigefinländare 

som har jobbat där på Saab-fabriken.  

Att byta ”utrum och neutrum” till ”bestämd och obestämd form” är 

ingen korrigering i sig, utan ett översättningsval där innehållet har gjorts lättare att 

förstå för de svenska läsarna: det här översättningsvalet har gjorts kanske för att, som 

det står i Språkriktighetsboken (2005:113), ”brukar bestämdhet vara svårt för dem 

som lär sig svenska som främmande språk”, och därför är den felaktiga användningen 

av bestämda och obestämda former bland de mest iögonfallande egenskaper för 

 
26 ”Utrum och neutrum föll på plats som Volvodelarna på fabriken i Trollhättan där världens 
tryggaste bil blev till.” 
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infödda talare av svenska i språkbruket hos icke-infödda svenskatalare. Det här 

översättningsvalet är alltså en sorts domesticerande anpassning till målpubliken.  

Exempel 8. [--] läpi vuoden jatkuvat euroviisukarsinnat27 (Vadelmavenepakolainen 2007:144) -> [--] 

urvalstävlingar pågår typ hela året (Hallonbåtsflyktingen 2009:156)  

I exempel 8 ser man att kanske för trovärdighetens skull har det finska originalets läpi 

vuoden jatkuvat euroviisukarsinnat blivit i översättningen pågår typ hela året 

eftersom Melodifestivalen inte i verkligheten pågår hela året. Det här är dock en 

mycket mindre korrigering än de tidigare nämnda. Också det här översättningsvalet 

anser jag vara domesticerande och generaliserande eftersom det korrigerar fakta om 

det svenska samhället med den svenska målgruppen i åtanke.  

I de här exemplen kan man se att de översättningsval i romanen 

Hallonbåtsflyktingen som innebär korrigering av information om Sverige, svenska 

språket och svenska samhället kan klassificeras som domesticerande och 

generaliserande. De domesticerande översättningsvalen gör läsupplevelsen 

smidigare för den svenska målpubliken. De här översättningsvalen är också i linje med 

det som Delabastita (2011:69) säger om att förvara eller skapa på nytt de intentioner 

och effekter som finns i den skönlitterära källtexten.  

 

3.1.2 Svenska ord och citat 

 

På grund av romanens tema används det ofta svenska ord i det finska originalet. De 

här orden behöver också översättas till finska. I översättningen är förstås allt på 

svenska och betoningen av det särskilt svenska försvinner: 

Exempel 9. Voin järjestää sen kunniaksi pienen juhlan, kalaasin28 (Vadelmavenepakolainen 2007:33, 

originalets kursivering) -> Jag ordnar ett litet kalas (Hallonbåtsflyktingen 2009:35)    

Som man ser i exempel 9 har till exempel originalets ”pienen juhlan, kalaasin” 

(originalets kursivering) blivit på svenska bara omarkerat ”ett litet kalas”. Fast den 

 
27 ”urvalstävlingar (för Melodifestivalen) som pågår hela året” 
28 ”Jag kan i ära till det ordna en liten fest, ett kalas.” 
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här förändringen i översättningen är naturlig så kunde betoningen i det här fallet 

kunnat behållas lite mera till exempel genom att skriva ”ordna en liten fest, ett kalas”.  

 Inte heller texten till Bo Kaspers-låten Undantag behöver förstås 

översättas, såsom det görs i originalet på sidorna 216-217. Den här kategorin inom 

det betonat svenska är nära kategorin 3.1.1 Utelämningar, det underförstådda för de 

svenska läsare. Översättningsvalen i den här kategorin är också domesticerande 

eftersom de skummar bort originalets finska sätt att se på svenskhet.    

  

3.1.3 Det svenska samhället, folkhemmet 

 

Många hänvisningar till det svenska folkhemmet som finns i originalet har lämnats 

bort i den svenska översättningen. Till exempel meningen (nedan som Exempel 12) 

Kotiin ajaessani pohdin, kuinka voisin auttaa heitä vielä paremmiksi kansankodin 

kansalaisiksi (Vadelmavenepakolainen 2007:11729) har utelämnats helt i den svenska 

översättningen (se Hallonbåtsflyktingen 2009:127).  

Exempel 10. Se luo turvallisuutta ja ilmentää siten kansankodin arvoja.30 (Vadelmavenepakolainen 

2007:119) -> Det skapar trygghet och speglar därigenom traditionella värderingar 

(Hallonbåtsflyktingen 2009:128, min kursivering) 

Exempel 11. Ties vaikka olisi seuraava kansankodin suuri johtaja31 (Vadelmavenepakolainen 2007:210) 

-> Vem vet, han kanske är landets näste store ledare (Hallonbåtsflykting 2009:229, min kursivering). 

Exempel 12. Kotiin ajaessani pohdin, kuinka voisin auttaa heitä vielä paremmiksi kansankodin 

kansalaisiksi (Vadelmavenepakolainen 2007:117) -> [---] (Hallonbåtsflyktingen 2009) 

Exemplen 10, 11 och 12 är exempel på hur många hänvisningar till ”folkhemmet” har 

antingen lämnats bort helt eller ersatts med några andra ord. I exempel 10 har 

folkhemmets värderingar blivit bara traditionella värderingar och i exempel 11 har 

folkhemmet ersatts med landet (dvs. Sverige). Innehållsmässigt motsvarar de här 

översättningsvalen originalets referenser ganska bra: de antyder att folkhemmet är 

 
29 ”När jag körde hem tänkte jag på, hur jag kunde hjälpa dem att bli ännu bättre medborgare till 
folkhemmet” 
30 ”Det skapar trygghet och speglar därigenom folkhemmets värderingar.”  
31 ”Vem vet, han kanske är folkhemmets näste store ledare.” 
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någonting traditionellt och ursvenskt. Det är väl det som den frekventa användningen 

av ordet folkhemmet i det finska originalet syftar till: det är någonting i grunden (till 

en löjlig grad?) svenskt. Varje referens till folkhemmet har dock inte alls tagits bort 

eller ersatts med några andra ord i översättningen, utan det finns också ställen där 

begreppet har behållits som till exempel i det följande (Vadelmavenepakolainen 

(2007:20-210)): ”Rohkeasti Olof Palme astui kansankodin luoneiden 

sosiaalidemokraattisten pääministerien Per Albin Hanssonin ja Tage Erlanderin 

saappaisiin32” som i Hallonbåtsflyktingen (2009:22) är ”Oförskräckt axlande han den 

fallna manteln efter de socialdemokratiska statsministrarna Per Albin Hansson och 

Tage Erlander, som skapat själva folkhemmet”. Översättningen motsvarar här 

originalets formulering mycket noggrant.   

Mitt antagande om varför folkhemmet på en del ställen har tagits bort 

eller ersatts med andra ord är att när det blir många referenser till folkhemmet kan 

det för de svenska läsarna verka konstigt eller onaturligt. Komiken i att (med ett 

nästan lite förlöjligande syfte?) hänvisa till Sverige som ”folkhemmet” kanske inte kan 

förmedlats till de svenska läsarna. Också det välkända citatet av Per Albin Hansson33 

som i originalet finns i sin helhet på sidan 18534 har lämnats helt bort i översättningen. 

Detta kan bero på att citatet är mycket bättre känt hos de svenska läsarna än det är 

hos originalets finska läsare. Många ställen där det svenska folkhemmet och dess 

byggare beskrivs i boken är ställen där översättaren på något sätt behöver förklara 

mindre för målpubliken än författaren förklarar för originalets läsare. Det här är en 

sorts implicitness change enligt den indelning som Chesterman (2000:108-109) 

presenterarar. För den svenska målpubliken är de ställen där folkhemmet i det finska 

 
32 bokstavligt: ”Modigt steg Olof Palme in i de stövlar som hade burits tidigare av de 
socialdemokratiska statsministrar Per Albin Hansson och Tage Erlander som byggde upp 
folkhemmet” 
33 ”Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan. Det goda hemmet känner icke till några 
privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den 
andre. Där försöker ingen skaffa sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och 
plundrar den svage. I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.” 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Folkhemmet hämtat 3.11.2017   
34 ”Kodin perustana ovat yhteenkuuluvuus ja yhteyden tunne. Hyvä koti ei tunne etuoikeutettuja 
eikä syrjittyjä, ei suosikkeja eikä lapsipuolia. Siellä toista ei katsota vähätellen, siellä kukaan ei yritä 
hankkia itselleen etua toisen kustannuksella. Vahva ei sorra tai riistä heikkoa. Hyvässä kodissa 
vallitsevat tasa-arvo, huolenpito, yhteistyö, auttavaisuus” (Vadelmavenepakolainen 2007:185)   

https://sv.wikipedia.org/wiki/Folkhemmet
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originalet nämns redan mycket kända och i översättningen kan fraserna skrivas i en 

mera implicit form.    

Exempel 13. [--] kokoomuslaisuus35 (Vadelmavenepakolainen 2007:15) -> [att man] röstar på 

Moderaterna (Hallonbåtsflyktingen 2009:16)   

Exempel 14. [--] negatiivinen lataus kokoomuslaisuutta36 (Vadelmavenepakolainen 2007:80) -> [--] en 

negativ laddning av Moderata samlingspartiets ideologi (Hallonbåtsflyktingen 2009:85) 

Exempel 13 hör kanske inte helt i sektionen ”översättandet av det betonat svenska” 

eftersom det handlar om företeelser som varken är finska eller svenska i sig utan som 

finns i både det svenska och det finska samhället och liknar varandra men är ändå 

inte identiska. Jag grupperar exempel 13 här eftersom det handlar om 

översättningsval på grund av skillnaderna i det svenska och det finska samhället. I 

exempel 13 är det lite oklart om den svenska översättningen syftar på det svenska 

eller det finska politiska partiet. I exempel 13 har originalets begrepp 

kokoomuslaisuus i översättningen blivit (att man) röstar på Moderaterna. Det finska 

politiska partiet heter Samlingspartiet på svenska, och Moderaterna syftar faktiskt på 

den svenska motsvarigheten. Här har alltså företeelsen som finns i båda samhällen 

men med olika namn anpassats till målgruppen.  

Samma term kokoomuslaisuus37 har i exempel 14 översatts som 

Moderata samligspartiets ideologi, också den (i originalet universal i betydelsen, finsk 

som begrepp) har anpassats till den svenska kulturen. Det här är ett domesticerande 

översättningsval som förändrar den finska källtextens finska politiska partiindelning 

till den svenska politiska partiindelningen för att anpassa texten till den svenska 

målgruppen. Det här kan också ses som implicitness change genom den indelning 

som Chesterman (2000:108-109) gör. I det här fallet är begreppet i översättningen 

mera explicit än i originalet. Enligt den indelning som Franzon 2006 gör, är det här 

översättningsvalet ett exempel på explicitering där originalets mera allmänna 

politiska term har i översättningen bytts mot en mera explicit svensk term. 

 
35 att man röstar på samlingspartiet  
36 ”en negativ laddning av samlingspartiets ideologi” 
37 I exempel 12 syftar den till en individuell identitet, i exempel 13 mera till en ideologi 
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3.2 Översättning av finska kulturbundna element 
 

Förutom svenska företeelser och andra referenser finns det också många finska 

referenser i romanen Hallonbåtsflyktingen, eftersom romanen är finsk. I det här 

avsnittet behandlar jag översättningsstrategier som har använts i översättningen av 

Hallonbåtsflyktingen för att anpassa de här finska referenserna till den svenska 

målpubliken. Vanliga strategier vid översättning av de här företeelserna som inte är 

kända för den svenska målgruppen är tillägg av förklarande ord eller ”försvenskning” 

av referenserna, dvs. ersättande av dem med motsvarande svenska företeelser. 

Försvenskning av referenser är ett typiskt exempel på en domesticerande 

översättningsstrategi.  

 

3.2.1 Försvenskning av referenser 

 

Ersättande av olika finska företeelser eller referenser, till exempel finska kändisnamn 

med motsvarande svenska namn kan ses som det tydligaste exemplet på 

domesticering. I mina exempel finns det särskilt kulturbundna element i 

undergruppen kultur, enligt den indelning som Nedergaard-Larsen (1993) gör, som 

har översatts med den här metoden (exemplen 15-17), men det finns också ett 

exempel på undergruppen samhälle, exempel 18 som jag presenterar i det här 

avsnittet.  

Exempel 15. Jari Sarasvuon massaluento38 (Vadelmavenepakolainen 2007:66) -> Kay Pollacks 

massföreläsningar (Hallonbåtsflyktingen 2009:66). 

Exempel 16. [---] Kojoa tai Riki Sorsa39 (Vadelmavenepakolainen 2007:144) -> Uffe Lundell-kopior 

(Hallonbåtsflyktingen 2009:156) 

Ett exempel på den här typen av domesticering ser man i exempel 15 där originalets 

Jari Sarasvuo i översättningen har bytts till Kay Pollack. Den finska kända personen 

har ersatts med en motsvarande svensk kändis för att anpassa texten till den svenska 

 
38 ”Jari Sarasvuos massföreläsning” 
39 ”Kojo eller Riki Sorsa” 
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miljön. Exempel 15 är ett klart exempel på den översättningsstrategi som 

Chesterman (2000) kategoriserar som cultural filtering (se kapitel 2.3.1).  Ett annat 

exempel på det här hittar man i exempel 16 där originalets Kojo eller Riki Sorsa har 

försvenskats till Uffe Lundell-kopior. Där har finska sångare ersatts med en svensk 

sångare.     

Exempel 17. Lumi [---] tekee enkelin eteiseen40 (Vadelmavenepakolainen 2007:31) -> Snön [---] faller 

och vi med den (Hallonbåtsflyktingen 2009:33) 

Ett annat exempel på försvenskning i översättningen ser man i exempel 17 ovan: 

finska originalets Lumi [---] tekee enkelin eteiseen har blivit Snön [---] faller och vi med 

den. Den finska versionen i originalet syftar förstås på sångaren Hectors populära 70-

talslåt Lumi teki enkelin eteiseen41 som ger uttryck för den finska melankolin. Den här 

delen går inte att översätta som sådan eftersom sången inte är känd i Sverige, men 

översättaren har hittat en svensk 70-talslåt av Ulf Lundell med snötematik för att 

motsvara originalet med Snön [---] faller och vi med den. Båda låttitlar syftar på snön, 

nedstämdheten och till och med döden. Enligt indelningen till domesticering och 

främmandegörande är det fråga om ett tydligt domesticerande översättningsval.  

Företeelser som finns i Finland men inte i Sverige kan vara förvirrande 

för den svenska läsaren. I sådana fall kan översättaren välja att lämna bort eller ändra 

dem i texten: då man i det finska originalet (som exempel 18 visar) vill välja finska 

språket som det andra inhemska språket, blir det i den svenska översättningen bara 

andraspråk för att systemet med två nationalspråk inte finns i Sverige. 

Exempel 18. [--] ottaa ruotsin äidinkieleksi ja suomen toiseksi kotimaiseksi42 (Vadelmavenepakolainen 

2007:24) -> [--] välja svenska som modersmål och finska som andraspråk (Hallonbåtsflyktingen 

2009:25)  

Det här anser jag vara domesticering för valet flyttar det svenska 

språk(samhälls)systemet till Finland och ignorerar det faktumet att språksystemet i 

Finland är annorlunda än det svenska systemet.  

 
40”Snön [--] tillverkar en ängel i farstun.”  
41 ”Snön tillverkade en ängel i farstun” 
42 ”[--] välja svenska som modersmål och finska som det andra inhemska [språket]” 
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3.2.2 Förklarande ord 

 

Ett annat sätt att anpassa källtexten till måltexten är att tillägga några förklarande 

ord till de för den svenska målpubliken okända finska referenser. I exemplen i det här 

avsnittet finns det ett exempel som hör till undergruppen kultur (exempel 19), ett 

exempel som tillhör undergruppen geografi (exempel 20) och ett exempel som hör 

till undergruppen samhälle (exempel 21). 

Exempel 19. Jari Sillanpää (Vadelmavenepakolainen 2007:106) -> schlagersångaren Jari Sillanpää 

(Hallonbåtsflyktingen 2009:114, min betoning) 

Ett exempel på tillägg av förklarande ord ser man i exempel 19 där originalets Jari 

Sillanpää i översättningen har blivit schlagersångaren Jari Sillanpää. Det förklarande 

ordet schlagersångaren anpassar innehållet i originalet till den svenska publiken utan 

att domesticera och försvenska innehållet.  

Ett annat exempel på anpassningen av romanens innehåll till 

målpubliken genom att förklara den finska omgivningen hittar man i exempel 20 där 

bakgrunden för valet av de finska ortnamnen behöver förklaras i översättningen (i 

det finska originalet är det underförstått): 

Exempel 20. Ehdotin usein vanhemmilleni kompromissia, muuttoa Tammisaareen tai edes Sipooseen, 

johonkin vähän kauniimpaan paikkaan vähän lähemmäksi juuriani.43 (Vadelmavenepakolainen 

2007:19) -> Det hände ofta att jag lade fram ett kompromissförslag för mina föräldrar och 

förespråkade en flytt till någon svenskspråkig ort i Finland som Ekenäs eller Sibbo som låg närmare 

mina rötter (Hallonbåtsflyktingen 2009:20, min kursivering)  

För en finsk läsare förekommer städerna Ekenäs och Sibbo i det här sammanhanget 

klart som svenskspråkiga orter. Det samma gäller inte den svenska publiken, och 

därefter behöver orterna förklaras som svenskspråkiga (eller alternativt tvåspråkiga) 

för att innehållet ska förstås fullt. 

 
43 ”Det hände ofta att jag lade fram ett kompromissförslag för mina föräldrar och förespråkade en 
flytt till Ekenäs eller ens Sibbo, till en lite vackrare ort närmare till mina rötter.” 
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I följande exempel, exempel 21, behöver originalets linnan juhlat 

förklaras närmare i översättningen som den finska självständighetsbalen på 

presidentslottet: 

Exempel 21. [--] linnan juhlissa44 (Vadelmavenepakolainen 2007:242) -> [--] på den finska 

självständighetsbalen på presidentslottet (Hallonbåtsflyktingen 2009:264) 

Informationsinnehållet är mycket likadant i originalets fras och frasen i den svenska 

översättningen, fast formen är olik eftersom den svenska översättningen behöver 

förklara fenomenet med mera ord. Utan tillägget finska skulle en direkt översättning 

till finska av den svenska frasen ”på (den finska) självständighetsbalen på 

presidentslottet” dvs. itsenäisyyspäivänjuhlissa presidentin linnassa också fungera 

bra i originaltexten. Den kortare formen linnan juhlat är dock den som används mest 

i finska texter och sammanhang.    

 

3.2.2.1 Generalisering av begreppen 

 

Ett sätt att anpassa de okända finska termerna till svenska läsare är att göra det 

genom att förklara eller generalisera originalets begrepp som det har gjorts i de 

följande exemplen 22 och 23. Enligt den fyrdelade indelning som Franzon 2006 

presenterat, och som jag presenterar närmare i avsnitt 2.3, hör förenkling av 

originalets begrepp till undergruppen generalisering, vilket är en motsatt 

översättningsstrategi till explicitering, som det finns exempel av i exemplen 10 och 

11 i avsnitt 3.1.3. Enligt den fyrdelade indelningen av Nedergaard-Larsen (1993) hör 

de här två exemplen till undergruppen geografi (närmare sagt kulturell geografi). 

Exempel 22. [--] Sokoksella palvelua ruotsiksi 45(Vadelmavenepakolainen 2007:18) –> i varuhuset [--] 

betjäning på svenska (Hallonbåtsflyktingen 2009:19)  

Exempel 23. Raatteen tien taistelu46 (Vadelmavenepakolainen 2007:71) -> något slag i Karelen 

(Hallonbåtsflyktingen 2009:77) 

 
44 ”på slottets fest” 
45 ”Betjäning på svenska på Sokos” 
46 ”Slaget vid Raatteen tie” 
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Ett exempel på en sådan här översättningsstrategi för begrepp som inte är kända hos 

de svenska läsare och därför inte kan översättas utan att generalisera begreppen 

hittar man i exempel 22 där originalets Sokos blir bara varuhuset. Ett annat exempel 

på det här är exempel 23 där originalets Raatteen tien taistelu har i översättningen 

blivit något slag i Karelen, eftersom det finska slaget vid ”Raatteen tie” inte är känt i 

Sverige. På det sättet är översättningen något slag i Karelen lite missvisande för att 

”Raatteen tie” inte ligger i Karelen utan öster om Suomussalmi i Kajanaland, det vill 

säga en bit norrut från Karelen. Karelen är dock ett logiskt översättningsval, eftersom 

det ligger vid Rysslands gräns såsom Kajanaland men är möjligtvis bättre känt i 

Sverige än Kajanaland. En annan förklaring till valet av Karelen som plats i 

översättningen kan vara historien om det förlorade Karelen47, det vill säga att Karelen 

är den del av Finland som Finland förlorade i kriget mot Ryssland. Oversättaren kunde 

också ha översatt ”Raatteen tien taistelu” till exempel som ”något slag i Vinterkriget”.  

I både exempel 22 och exempel 23 är förändringen i översättningen 

någonting annat än försvenskning men inte bara förklaring. Termerna och 

företeelserna har gjorts lite allmännare, lite mindre specifika för att göra dem mera 

förståeliga för de svenska läsarna.  

 

3.2.2.2 Förklaring av innehållet 

 

Finska företeelser i romanen har också anpassats till den svenska målpubliken genom 

att förklara innehållet i företeelserna. Följande exempel, exempel 23 är inte ett klart 

exempel på det här utan ett lite svårt exempel att kategorisera. Det är inte ett 

exempel på domesticering eller försvenskning av en finsk företeelse som exemplen i 

det förra avsnittet, avsnitt 3.2.1 Försvenskning av referenser är.   

Exempel 24. Onnellisempia kuin murheellisten laulujen maassa kasvanut isänsä48 

(Vadelmavenepakolainen 200:213) -> Lyckligare än sin far, som vuxit upp i de tusen sorgliga sångernas 

land (Hallonbåtsflyktingen 2009:233) 

 
47 ”menetetty Karjala”  
48 ”Lyckligare än sin far, som vuxit upp i de sorgliga sångernas land” 
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En till finsk låtreferens finns i exempel 24, men där har inte en svensk motsvarande 

låt tagits fram för att ersätta den finska låtreferensen: originalets Onnellisempia kuin 

murheellisten laulujen maassa kasvanut isänsä blir i översättningen Lyckligare än sin 

far, som vuxit upp i de tusen sorgliga sångernas land. För att Eppu Normaalis låt 

Murheellisten laulujen maa inte är känd för den svenska publiken har referensen 

behövt ändras till en version av det mera kända idiomet om Finland som ”de tusen 

sjöarnas land”. Den här översättningsstrategin anser jag ligga någonstans mellan 

domesticering och främmandegörande: översättaren har valt att inte introducera de 

svenska läsarna en ny finsk låttitel, men har ändå inte ersatt den finska låten med en 

svensk låt utan modifierat referensen så att den hänvisar till ett idiom om Finland 

som är känd för de svenska läsarna.   

Exempel 25. ”Oma maa mansikka, muu maa mustikka” –sananlasku[sta]49 (Vadelmavenepakolainen 

2007:140) -> Det finns ett finskt ordspråk där Finland beskrivs som en jordgubbe medan alla andra 

länder är blåbär. (Hallonbåtsflyktingen 2009:151)   

Som exempel 25 visar behöver man i den svenska översättningen förklara att det 

finns ett finskt ordspråk som beskriver det egna landet (eller i översättningen Finland) 

som en jordgubbe medan andra länder är blåbär. I originalet kan man förstås gå 

direkt till ordspråket oma maa mansikka, muu maa mustikka utan att behöva förklara 

att det finns. Översättaren kunde också ha valt att göra ett domesticerande 

översättningsval och använda ”borta bra men hemma bäst”, som skulle vara en 

svensk ekvivalent till ordspråket, men det har översättaren i det här fallet inte valt att 

göra.  

Angående finska kända människor finns det ett exempel där meningen 

”Hänen nimensä on Petri Takala50 (Vadelmavenepakolainen 2007:47)” inte alls har 

översatts i den svenska versionen. Troligen beror det här på att den svenska läsaren 

inte kan tänkas känna meteorologen Petri Takala, så hans namn ger inte någon 

information om honom. Däremot vet de finska läsarna att Petri Takala är större än 

andra meteorologer. För de finska läsarna är meningen ”Hänen nimensä on Petri 

Takala” i romanen en överraskande detalj, en sorts ”punchline” i skämten, som sedan 

 
49 ”[Av] eget land är en jordgubbe, annat land är ett blåbär –ordspråk[et]”  
50 ”Han heter Petri Takala” 
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beskrivs närmare i nästa kapitel i romanen. De föregående och följande meningarna 

är likadana i originalet och översättningen, bara den ovannämnda meningen saknas i 

översättningen. Eftersom meteorologen Petri Takala inte är känd för svenska läsare, 

skulle översättning av meningen i fråga inte framkalla en likadan effekt hos 

målpubliken; detta har att göra med det som Delabastita (2011:69) skriver om att 

förvara eller skapa på nytt de intentioner och effekter som finns i den skönlitterära 

källtexten.  

 

3.3 Andra iakttagelser 
 

En intressant förändring som översättaren har gjort till innehållet i texten men som 

inte kan placeras i någon av de ovannämnda grupperna finns i exempel 26 där 

originalets kuulostaen itse formulalta i den svenska översättningen har blivit låta som 

Kimi Räikkönens bil.  

Exempel 26. [--] kuulostaen itse formulalta51 (Vadelmavenepakolainen 2007:27) -> [--] låta som Kimi 

Räikkönens bil (Hallonbåtsflyktingen 2009:28)  

Här har översättaren tillagt en finsk detalj i den svenska versionen, med andra ord 

förfinskat den svenska versionen och gått till motsatt riktning än vad den vanliga 

trenden i översättningen av Hallonbåtsflyktingen är. Den här översättningsstrategin 

anser jag vara på ett sätt främmandegörande, eftersom den tillägger en detalj från 

källkulturen (i stället för målkulturen). Den introducerar till målpubliken en finsk känd 

person i stället för att infoga någon svensk bilsportstjärna. Enligt den indelning som 

Franzon 2006 presenterar är den här översättningsstrategin ett exempel på 

explicitering där källtextens allmänna begrepp i översättningen bytts till en mera 

specifik företeelse.    

Exempel 27. ”[---] menen vessaan, suomeksi sanottuna paskalle52 (Vadelmavenepakolainen 2007:35)” 

-> [---] går jag på toa. Eller, som det heter på svenska, för att skita” 

 
51 ”själv låta som en Formel 1 –bil”  
52 ”jag går på toa. Eller, som det heter på finska, för att skita” 



38 
 

Ett annat översättningsbyte hittar man i exempel 27 där originalets [---] menen 

vessaan, suomeksi sanottuna paskalle har blivit [---] går jag på toa. Eller, som det 

heter på svenska, för att skita. Innehållet har hållits nästan oförändrat, det enda som 

har bytts är språkets namn. Men med detta tas också bort det att i det finska 

originalet poängterar det grova uttrycket protagonistens åsikt om finskheten som 

något barbariskt, och den här dimensionen försvinner i och med att i översättningen 

uttrycks med det grova uttrycket på svenska i stället för finska.       

 

3.4 Översättning av kulturbundna element i de fyra teman enligt 

Nedergaard-Larsen 
 

I detta kapitel tittar jag närmare på översättning av kulturbundna element i 

Vadelmavenepakolainen enligt den fyrdelade indelning av kulturbundna element 

som Nedergaard-Larsen (1993) ger. De fyra undergrupper är geografi (innehåller 

både biologisk geografi och kulturgeografi), historia, samhälle och kultur. Jag 

analyserar översättningsfall kvalitativt och fokuserar på fall där översättaren har 

behövt göra olika översättningsval för att översätta de kulturbundna elementen. Jag 

ser alltså inte på till exempel hur stor del av orden i de här fyra kategorierna som har 

översatts på ett visst sätt eller genom en viss översättningsstrategi.  

 

3.4.1 Geografi  

 

Nedergaard-Larsen (1993) innesluter både biologisk geografi och kulturgeografi 

under rubriken geografi och jag tittar först på ett exempel på översättning av 

biologisk geografi. 

 

Exempel 28: ”[---] juoksin kannelle ihastelemaan Tukholman saariston taloja53” 

(Vadelmavenepakolainen 2007:18) -> ”[---] sprang upp på däck för att beundra husen i den svenska 

skärgården” (Hallonbåtsflyktingen 2009:18) 

 
53 sv.” [---] jag sprang upp på däck för att beundra husen i Stockholms skärgård” 
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I den svenska översättningen har originalets Tukholman saaristo54 översatts till 

svenska som svenska skärgården. Översättaren har alltså valt en mera ospecifik fras 

åt den svenska målpubliken än vad originalet innehåller. Innehållsmässigt är 

skillnaden inte mycket stor, och man kan inte kategorisera det som 

främmandegörande eller domesticerande. En bokstavlig översättning av källfrasen 

skulle inte ha varit svår att förstå för den svenska målpubliken, och skillnaden i 

översättningen beror inte på behovet att domesticera eller främmandegöra. En 

möjlig förklaring för översättningsvalet kan vara att den mentala bilden av 

Stockholms skärgård som det första som man ser av Sverige när man använder den 

populäraste rutten, kryssningsbåten mellan Helsingfors eller Åbo och Stockholm, inte 

har ett likadant symboliskt värde för den svenska målpubliken som den har för den 

finska publiken. Exempel 28 är också ett exempel på en översättningsstrategi som 

kategoriseras som generalisering enligt den fyrdelade indelning som Franzon 2006 

presenterar (se avsnitt 2.3). 

Vid översättning av de svenska gatunamnen i det finska originalet på sida 

156 har man i översättningen behövt finslipa lite. Originalets Kommendorsgatan 

(Vadelmavenepakolainen 2007:156) har i översättningen blivit den korrekta 

Kommendörsgatan (Hallonbåtsflyktingen 2009:169) troligen för att göra läsningen 

smidigare för de svenska läsarna. Man har också tagit bort husnumren i de två senare 

nämnda adresserna: originalets Universitetsgatan 12 c 68 och Karlavägen 12 a 18 har 

blivit Universitetsgatan 11 C och Karlavägen 12 A. I den förstnämnda har också 

gatunumret förändrats i översättningen, antigen av misstag, p.g.a. ett slagfel eller 

p.g.a. att det inte finns en sådan adress som Universitetsgatan 12.       

Ett annat exempel på översättning av det (kultur)geografiska har jag 

tidigare nämnt i exempel 20 (i avsnitt 3.2.2 på sida 35) där språksituationen i de två 

städer som har nämnts har i den svenska översättningen förklarats närmare. Också 

exempel 7 (i avsnitt 3.1.2 på sida 27) innehåller ett översättningsval vid översättning 

av geografiska element, där översättaren har korrigerat originalets fel i lokaliseringen 

av Volvofabriken och således domesticerat innehållet i översättningen.  

 
54 sv. ”Stockholms skärgård” 
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Ett till exempel på översättning av kulturgeografiska företeelser är 

exempel 22 (i avsnitt 3.2.2.1) där varuhuset Sokos i den svenska översättningen har 

blivit bara varuhuset eftersom varuhuskedjan Sokos inte är känd för de svenska 

läsarna.  

 

3.4.2 Historia 

 

Det finns inte många exempel på översättning av kulturbundna element av historiska 

slag i mitt material, men ett exempel på det här temat är översättningen av 

originalets Raatteen tie till något slag i Karelen som jag har nämnt som exempel 23 

och som jag har skrivit tidigare mera om i kapitel 3.2.2.1.  

 

3.4.3 Samhälle 

 

Med tanke på romanens ämne, en historia om en finsk man som vill bli svensk, finns 

det i mitt material ett flertal kulturbundna element som rör sig om det finska och 

svenska samhället. En stor del av dem har att göra med det svenska samhället, och 

orsakar därför inte stora översättningsproblem i en svensk översättning. Ändå kan 

skillnaderna mellan samhällen och samhällsinstitutionerna i de två länderna kräva 

några förändringar och till exempel främmandegörande eller domesticerande 

översättningsval. Jag har redan kommenterat lite översättningen av elementen i det 

svenska samhället tidigare i avsnitt 3.1.3.  

Ett tydligt exempel på ett domesticerande översättningsval är det som jag 

har behandlat i det ovannämnda avsnittet i exemplen 13 och 14. Det finska partiet 

kokoomus har blivit det svenska motsvarande partiet Moderaterna.  

På sida 30 i Vadelmavenepakolainen berättas det om finska presidenter. 

I det finska originalet kallas presidenterna för Mannerheim, Paasikivi och Kekkonen. 

I översättningen har Mannerheim förblivit oförändrat medan Paasikivi har blivit J. K. 

Paasikivi och Kekkonen har blivit Urho Kekkonen (Hallonbåtsflyktingen 2009:32). 
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Förändringen kan bero på att det vanligen hänvisas till de två finska statsmännen i 

Sverige som J. K. Paasikivi respektive Urho Kekkonen eller sedan är den tillagda 

informationen med för att läsaren vid behov lättare kan hitta information om vilka 

de här personerna var. Översättaren erbjuder således tilläggsinformation för den 

svenska läsaren.       

 

3.4.4 Kultur 

 

Det finns också många exempel som kan grupperas under temat kultur i mitt 

material. Många av dem har jag också skrivit om i de tidigare avsnitten 3.1. och 3.2. 

som behandlar översättning av det speciellt svenska respektive det speciellt finska.   

Särskilt angående finska kändisar i romanen har översättaren behövt göra 

några, ofta domesticerande, översättningsval. Exempel på det här återfinns i 

exemplen 15 och 16 (i avsnitt 3.1.2) där Jari Sarasvuo och Kojo tai Riki Sorsa i den 

svenska översättningen blivit de svenska Kay Pollack respektive Uffe Lundell-kopior. I 

exempel 19 (i avsnitt 3.2.2.) har man i den svenska översättningen behövt tillägga det 

förklarande epitetet schlagersångaren före Jari Sillanpää.  
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4 Sammanfattning 
 

I den här avhandlingen har jag undersökt vilka översättningsval man har gjort i den 

svenska översättningen av Miika Nousiainens roman Vadelmavenepakolainen (2007), 

Hallonbåtsflyktingen (2009). Jag har koncentrerat mig särskilt på översättning av 

kulturbundna element enligt de fyra teman som Nedergaard-Larsens (1993) indelning 

ger: geografi, historia, kultur och samhälle.  

Jag har analyserat översättningsval också genom att se på dem utgående 

från den indelning i domestication (domesticering) och foreignization 

(främmandegörande) som Venuti 1995 presenterat. Jag har analyserat de olika 

översättningsval som översättaren har gjort för att anpassa innehållet i romanen 

Vadelmavenepakolainen till den svenskspråkiga läsaren. Eftersom översättningen 

har publicerats av ett svenskt förlag i Sverige kan målgruppen anses vara 

sverigesvensk (eller åtminstone innehålla också sverigesvenska läsare) i stället för 

bara en finlandssvensk målgrupp, fast översättaren Mårten Westö är finländsk. 

Venutis indelning av översättningsstrategier i domesticering och främmandegörande 

är ganska teoretisk; därför har jag i praktiken analyserat översättning av de särskilt 

finska eller särskilt svenska kulturbundna elementen med en i viss mån 

sammanfallande indelning i fyra grupper: domesticering, främmandegörande, 

generalisering och explicitering som har presenterats i Johan Franzons uppsats ”Four 

strategies for translation classes: Exoticizing, domesticating, expliciting, generalizing” 

(2006:89ff.). Som teoribakgrund har jag också haft nytta av tre av de 

översättningsstrategier för översättning av kulturbundna element som Andrew 

Chesterman presenterar i Memes of Translation (2000), som är cultural filtering, 

explicitness change och information change.    

Vid analys av översättningen av de kulturbundna elementen som är 

särskilt svenska hittade jag flera exempel på olika översättningsval som översättaren 

har behövt göra för att bidra till en smidig läsupplevelse hos den svenska läsaren. 

Exempel på de här översättningsvalen är utelämningar av sådant som är 

underförstått för de svenska läsarna, korrigeringar, behandling av svenska ord och 
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citat och översättningsval som man gjort på ställen där författaren behandlar det 

svenska samhället och folkhemmet.  

Vid analys av översättningen av de uttryckligen finska kulturbundna 

elementen finns det exempel på försvenskning av referenser, till exempel 

kändisnamn, och också tillägg av förklarande ord.    

Det finns också två andra exempel på översättningsval eller 

översättningsbyte som översättaren har gjort på ställen som behandlar kulturbundna 

element. De här två exemplen behandlar jag i avsnitt 3.3. Där har översättaren inte 

gjort sådana översättningsval som kunde kategoriseras som enbart domesticerande 

eller främmandegörande, utan översättaren har i det första exemplet (exempel 26) 

gjort innehållet i den svenska översättningen mera betonat finskt än den finska 

källtexten är genom att byta originalets formula55 till Kimi Räikkönens bil och på det 

sättet tillagt ett finskt kändisnamn till översättningen. I det andra exemplet, exempel 

27, innehåller källtextens fras suomeksi sanottuna betydelsen av att man säger något 

rakt ut men hänvisar också till att det är typiskt finskt att använda grovt språk.  I 

översättningen har frasen blivit som det heter på svenska, dvs. översättaren har bytt 

språkreferensen och strukit hänvisningen till den speciellt grova finskheten, eftersom 

det i en annars svensk text skulle säkert vara förvirrande och ologiskt om något hette 

på finska si och så.  

I den här avhandlingen har jag inte gjort en kvalitetsbedömning av den 

svenska översättningen av romanen Vadelmavenepakolainen utan sett på hurdana 

översättningsstrategier översättaren har använt vid översättning av kulturbundna 

element i romanen.  Jag har speciellt undersökt de ställen där det har gjorts några 

ändringar i måltexten och inte sett så mycket på de ställen där källtexten och 

måltexten är mycket likadana, eftersom det är mera meningsfullt med tanke på 

översättningsstrategier att se på ställen där översättaren har behövt göra ändringar. 

Angående begreppet ”folkhemmet” i romanen och dess översättningar har jag dock 

 
55 sv. Formel 1 -bil  
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också i någon mån sett på ställen som har bevarats likadana i måltexten som de är i 

källtexten. De behandlade jag i kapitel 3.1.3.  

Jag började undersökningsprocessen med att gå genom originalet 

Vadelmavenepakolainen och översättningen Hallonbåtsflyktingen och jämföra 

innehållsmässiga förändringar i källtexten och måltexten.  Det här materialet för min 

undersökning var lätt att hantera, eftersom antalet ställen där det var förändringar 

var moderat: det fanns förändringar men inte en mycket stor mängd. De här ställen 

där översättaren hade gjort översättningsval som förändrade innehållet, analyserade 

jag sedan utifrån indelningen in i svenska och finska kulturbundna element, 

domesticerande och främmandegörande översättningsstrategier, med utgångspunkt 

i de olika översättningsstrategier som Chesterman 2000 ger och också undersökt 

översättning av kulturbundna element i de fyra teman som Nedergaard-Larsen 1993 

presenterar. Alla de här fungerade i att analysera mitt material, men analysen blev 

ganska splittrad och i fortsättningen borde man koncentrera och fördjupa sig 

närmare i någon av indelningsmetoder och på det sättet förtydliga analysen.  Jag 

hittade exempel på både domesticerande och främmandegörande översättningsval i 

mitt material, och också exempel på översättningsstrategier som jag kunde 

klassificera in i de tre grupper som jag tog med av den indelningen Chesterman 2000 

presenterar, dvs. cultural filtering, explicitness change och information change i mitt 

material. Mitt material innehöll också några exempel på varje tema av den fyrdelade 

indelningen in i olika kulturbundna strategier som Nedergaard-Larsen 1993 

presenterar: geografi, historia, samhälle och kultur.  Jag anser att mitt material 

motsvarar och representerar den beskrivningen av strategier för att översätta 

kulturbundna element som har presenterats i den översättningsforskning som jag har 

bekantad mig med och som jag presenterar i teoridelen av den här avhandlingen. 
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